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28. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, 28a Maddesi, 7. Fıkrası 2. Bendi, 29. Maddesi, 1 ve 2. Fıkraları,
30. Maddesi, 1. Fıkrası, 2. Bendi ve 31. Maddesi'ne dayanarak ve Yetki Yönetmeliği'nin (ZustV)
65. Maddesi, 2. Bendi, No. 2 ile bağlantılı olarak, aşağıdaki hususları yayınlamıştır:
Genel Kararname
1. Uygulama alanı
Bu Genel Kararname'nin hükümleri, aksi belirtilmedikçe, sağlık müdürlüğü, testi yapan veya
gözlemleyen kişi ya da testi değerlendiren kuruluş tarafından, her durumda tıbbi bir uzman veya
bu konuda eğitilmiş benzer bir kişi tarafından yapılan veya gözlemlenen bir PCR testinin, PoCPCR testinin ya da nükleik asit amplifikasyon tekniğinin (nükleik asit testi) diğer yöntemleri
kullanılarak yapılan bir testin veya SARS-CoV-2'nin doğrudan patojen tespitine yönelik (antijen
testi) bir antijen testinin pozitif sonuç gösterdiği (test sonucu pozitif çıkan kişiler) kendilerine
bildirilen kişiler için geçerlidir.
2. İzolasyon yönetmelikleri
2.1 Test sonucu pozitif çıkan kişiler, test sonucunun pozitif çıktığını öğrendikten hemen sonra
izolasyona girmelidir. Test sonucunun bildirilmesi esnasında, test sonucunu bildiren kuruluş, test
sonucu pozitif çıkan kişileri izolasyon yükümlülüğü hakkında bilgilendirir. Enfeksiyondan Korunma
Yasası'nın (IfSG) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 1, t harfi ve 7. Maddesi, 1. Fıkrası,
1. Bendi, No. 44a uyarınca bildirim yükümlülükleri bundan etkilenmez. Esas alınan test işlemi,
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın bölgesel olarak geçerlilik sahasının dışında yapılmışsa, test
sonucu pozitif çıkan kişi, yetkili sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunmak ve test sonucu, testin
türü (nükleik asit testi veya antijen testi) ve test tarihi hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
2.2 İzolasyon, bir konut içerisinde veya bir binanın mekânsal olarak sınırlandırılabilen başka bir
bölümünde gerçekleştirilmelidir.
2.3 Test sonucu pozitif çıkan kişiler, izolasyon süresi boyunca sağlık müdürlüğünün açık izni
olmadan konutu terk edemezler. Konuta ait bir bahçede, terasta veya balkonda ara sıra tek
başına kalınmasına izin verilir. Konut, yalnızca No. 4.1 uyarınca yapılacak testleri ve sağlık
müdürlüğü tarafından istenen diğer testleri yaptırmak amacıyla terk edilebilir.
2.4 İzolasyon süresinin tamamı boyunca, ilgili kişinin hanesinde yaşayan diğer bireylerden
mekânsal veya zamansal olarak ayrılması sağlanmış olmalıdır. "Zamansal bir ayırma", örneğin
yemek öğünlerinin birlikte değil, birbiri ardına alınması şeklinde gerçekleştirilebilir. "Mekânsal bir
ayırma", örneğin ilgili kişinin diğer hane halkı bireylerinden farklı bir odada kalması şeklinde
gerçekleştirilebilir.
2.5 İzolasyon sırasında ilgili kişi, aynı hane halkına mensup olmayan kişilerin ziyaretini kabul
etmemelidir.
3. İzolasyon sırasındaki diğer düzenlemeler
3.1 İzolasyon sırasında daha fazla tıbbi tedavi veya bir ambulansla taşıma gerekmesi
durumunda, ilgili kişi öncelikle izolasyon nedenini bakım kuruluşuna veya cankurtaran servisine
telefonla bildirmelidir. Ayrıca sağlık müdürlüğüne önceden bilgi verilmelidir.

3.2 İlgili kişi reşit değilse veya yasal olarak bir bakıcı belirlenmişse, çocuk bakımından sorumlu
olan kişiler izolasyon düzenlemesinin uygulanmasından sorumludur.
3.3 Kritik bir altyapı şirketindeki ticari faaliyetlerin veya bir resmi kurumun hizmetlerinin
sürdürülmesi, diğer bölümlerden personel kaydırmak gibi tüm organizasyonel olanaklar
tüketilmesine rağmen, izolasyon nedeniyle tehlikeye girecek olursa, özellikle diğer çalışanları
korumak için enfeksiyon hijyenine uyma gereklilikleri dikkate alınarak, test sonucu pozitif çıkan
kişiler için izolasyon talimatının dışına çıkılabilir. Karar, gerekirse iş yeri hekimliği servisi ve şirket
veya kurum yönetimi ile istişare edildikten sonra, yetkili bölge idare makamı tarafından verilir.
4. İzolasyonun sonlandırılması
4.1 Bir tıbbi uzman veya bu konuda eğitimli benzer bir kişi tarafından yapılan antijen testinin
sonucu pozitif çıkan kişilerde, pozitif antijen testinden sonra bu kişiler üzerinde yapılan ilk nükleik
asit testi sonucunun negatif çıkması durumunda, bu negatif test sonucunun mevcudiyetiyle birlikte
izolasyon sona erer. Test sonucu pozitifse, izolasyonun sonlandırılması No. 4.2'ye tabidir; burada
Bent 1 uyarınca yapılan antijen testi, patojenin ilk kez tespiti olarak kabul edilir. Bunun dışında
izolasyon, en erken pozitif antijen testinin üzerinden beş gün geçtikten sonra ve en az 48 saatten
beri semptom olmaması koşuluyla, ancak her durumda en geç on gün sonra sona erer.
4.2 Nükleik asit testi sonucu pozitif çıkan kişiler için izolasyon, en erken patojenin ilk kez
saptanmasının üzerinden beş gün geçtikten sonra ve en az 48 saatten beri semptom olmaması
koşuluyla, ancak her durumda en geç on gün sonra sona erer.
5. Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, 1. Bendi, 5. Fıkrası,
1. Bendi ve 36. Maddesi, 1. Fıkrası, No. 2, 7 uyarınca kurum ve kuruluşların çalışanları için
izolasyon bittikten sonra tekrar işe başlama hakkında düzenleme
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, 1. Bendi, 5. Fıkrası, 1. Bendi
ve 36. Maddesi, 1. Fıkrası, No. 2, 7 uyarınca kurum ve kuruluşların bu Genel Kararnamenin
düzenlemeleri uyarınca veya yetkili bölge idare makamının bireysel bir talimatı nedeniyle
izolasyonda bulunmuş olan çalışanları, kendilerine her durumda tıbbi bir uzman veya bu konuda
eğitilmiş benzer bir kişi tarafından yapılan veya gözlemlenen bir nükleik asit testinin veya bir
antijen testinin sonucunun negatif çıkması halinde ilgili kurumdaki işlerine tekrar başlayabilirler.
Bu bağlamda, ct değeri 30'dan büyük olan bir nükleik asit testi de negatif test kanıtı olarak
geçerlidir. Negatif test sonucu, işe yeniden başlandığında ilgili kurum veya kuruluşun
işletmecisine sunulmalıdır. Bireysel vakalarda yetkili bölge idare makamı farklı bir karar alabilir.
Bunun dışında, Bavyera Eyaleti On Altıncı Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nin
(16. BayIfSMV) 3. Maddesi, 1. ve 2. Fıkraları etkilenmeyecektir.
6. İzolasyon bittikten sonraki davranış tavsiyeleri
İzolasyon bittikten sonra, ilgili kişilere kendi evlerinin dışında -özellikle kapalı alanlarda- beş gün
daha bir FFP2 maske takmaları ve diğer kişilerle gereksiz temaslardan kaçınmaları tavsiye
edilmektedir.
7. Geçici hüküm
7.1 12 Nisan 2022 tarihinde, son olarak 30 Mart 2022 tarih, Az. G51v-G8000-2022/44-221 sayılı
Genel Kararname (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 208) ile değiştirilmiş olan, temaslı
kişilerin ve şüpheli kişilerin karantinası, SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu pozitif çıkan
kişilerin izolasyonu (İzolasyon Genel Kararnamesi) hakkındaki Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım
Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2021 tarih, Az. G5ASz-G8000-2020/122-925 sayılı Genel Kararnamesi
(Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2021 No. 602) nedeniyle yakın temaslı kişi veya şüpheli kişi
olarak karantinada bulunan kişiler için karantina yükümlülüğü, işbu Genel Kararnamenin
yürürlüğe girmesiyle birlikte sona erer.
7.2 12 Nisan 2022 tarihinde, son olarak 30 Mart 2022 tarih, Az. G51v-G8000-2022/44-221 sayılı
Genel Kararname (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 208) ile değiştirilmiş olan, temaslı
kişilerin ve şüpheli kişilerin karantinası, SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu pozitif çıkan
kişilerin izolasyonu (İzolasyon Genel Kararnamesi) hakkındaki Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım
Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2021 tarih, Az. G5ASz-G8000-2020/122-925 sayılı Genel Kararnamesi

(Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2021 No. 602) nedeniyle test sonucu pozitif çıkan kişi olarak
izolasyonda bulunan kişiler için izolasyonun sonlandırılması, işbu Genel Kararnamenin 4. no.lu
maddesine tabidir.
8. Yasalara aykırı davranış
Bu Genel Kararname'nin ihlali, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 73. Maddesi, 1a
Fıkrası, No. 6 uyarınca yasaya aykırılık olarak görülerek cezalandırılabilir.
9. Derhal uygulanabilirlik
Bu Genel Kararname, yasa marifetiyle derhal uygulanabilir.
10. Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma
Bu Genel Kararname, 13 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 30 Haziran 2022 tarihinde gün
sonu itibariyle yürürlükten kalkar. Son olarak 30 Mart 2022 tarih, Az. G51v-G8000-2022/44-221
sayılı Genel Kararname (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 208) ile değiştirilmiş olan,
temaslı kişilerin ve şüpheli kişilerin karantinası, SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu pozitif
çıkan kişilerin izolasyonu (İzolasyon Genel Kararnamesi) hakkındaki Bavyera Eyaleti Sağlık ve
Bakım Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2021 tarih, Az. G5ASz-G8000-2020/122-925 sayılı Genel
Kararnamesi (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2021 No. 602), 12 Nisan 2022 gün sonu itibariyle
yürürlükten kalkar.

